
 

Panangsungbat Kadagiti 
Pagpatinggaan-ti-Biag (End-of-
Life) A Saludsod Ti Mangngagas

Nasken ti relasyon mo kadagiti pasyente tapno masigurado a maawatda 
ti taripato a talaga a kayatda. Tulungan dagiti mangngagas ti Doc 2 Doc a 
mangted iti apagiso nga impormasyon ken up-to-date a taripato kadagiti 
pasyente nga agdamag panggep kadagiti pagpilian ti end-of-life. 

Mabalin a nakarigrigat a pagtutungtungan ti pagpatinggaanen a sakit ken 
saanen a maliklikan a pannakatay ti pasyente. Narigat nga ammoen no 
kaano nga ibuksilan dagiti isyu, ken no ania dagiti masnop a 
pagtungtungan. Mabalin a karaman ti manarimaan a pagsasaritaan 
panggep kadagiti tuntun-uyen a taripato ti tunggal pasyente ti 
komunikasyon ti mangngagas maipanggep kadagiti pagpilian iti end-of-
life. Makatulong kadagiti pasyente a mangtingiting kadagiti benepisyo 
ken parikot ti naduma-duma a pagpilian ti panagagas, ken mangiplastar 
kadagiti desisyon ti panagagas no ania ti kapapatgan kadakuada ti 
pannaka-ammo nga iburaymo. Iti apagiso, masapul a mangrugi a sigud 
dagitoy a panagtutungtong kalpasan a sumrek ti sakit iti abansado wenno 
pagpatinggaan ken agtultuloy ti panagdur-as dayta a sagubanit.  

Pagalaan a nairanta kadagiti eksperyensyado a mangngagas, idiyaya 
kenka ti Doc 2 Doc ti masindadaan a maaramat, libre, kumpidensyal a 
konsultasyon iti telepono ti maysa kadagiti eksperyensyado a direktores ti 
medikal, tungal maysa addaan iti tawtawen nga eksperyensya iti end-of-
life a medikal a taripato. 

Ti Doc 2 Doc ket programa ti Kaasi ken 
Pagpilian (Compassion  
& Choices), ti immuna kadagiti inisyatibo 
tapno mapasayaat ti taripato ken palawaen 
ti pagpilian iti end of life. Iti nalabesen a 30 
tawen, inted mi ti tulong ken edukasyon 
para kadagiti indibidwal, dagiti ipatpategda 
ken dagiti propesyonal iti taripato ti salun-at 
tapno mangbangon iti kagimungan no 
sadino nga awaten ti tao ti state-of-the-art a 
taripato ti salun-at ken kumpleto a pagpilian 
para iti komportable, nadayaw ken 
kontrolado nga ipapatay.

Doc2Doc
Maaramat iti 
800.247.7421,mabalin a karaman a 
pagtungtungan iti konsultasyon mo ti:

 » Hospice, pangpakalma a taripato ken 
epektibo nga ut-ot ken pannakamanehar 
ti sintoma;

 » Panagresponde iti rekuwesta ti pasyente 
para iti tulong a manggun-od iti natalna 
nga ipapatay;

 » Mapagtalkan nga impormasyon para 
kadagti pasyente panggep kadagiti isyu ti 
end-of-life ken abansado a panagplano; 

 » Tulong iti pannakatay (Aid in dying) - 
maysa a medikal a panagsanay no sadino 
a ti naidalit iti sakit, nasimbeng ti 
panunotna a nataengan ket mabalin nga 
agrekuwesta iti reseta para iti agas a 
mabalinda nga aramaten iti tiempo a 
kayatda tapno magun-od ti natalna nga 
ipapatay; 

 » Komunikasyon kadagiti pasyente, 
pasmayutiko ken miyembro ti pamilya, 
agdama a pagalagadan ti klinikal a 
panagsanay, ken masinonoo a linlinteg a 
makaapekto iti end-of-life a taripato;

 » Ti pannakaipakat ti boluntaryo a 
panagsardeng a mangan ken uminom 
(VSED) para iti mairanta nga ipapatay, 
karaman ti maikanatad a suporta a 
taripato;  

 » Panagresponde kadagiti panagamad 
panggep iti pannakaibabawi ti 
pangpreserba ti biag nga agas; 

 » Dagiti kalasag ken kasayaatan a medikal 
a panagsanay para iti pannakatay a 
kontrolado ti pasyente.

Nakasagana nga agur-uray dagiti mangngagas mi iti 
Doc 2 Doc nga addaan impormasyon ken panangidalan 
tapno imanehar dagiti narigat a desisyon ti end-of-life. 
Tawagan dakami iti aniaman nga oras: 800.247.7421.


